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RESUMO 

 

O desgaste é o fator que causa a maior parte das falhas e a redução na vida útil de 

ferramentas de conformação, além de resultar em produtos com condições superficiais 

intoleráveis. A crescente demanda da indústria por menores custos, maior produtividade e 

melhor qualidade estão entre as justificativas para que se busquem maneiras de incrementar o 

desempenho nos ferramentais de conformação (punções, matrizes, relevos e extratores). Neste 

contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar superfícies projetadas para resistência ao 

desgaste, observando características necessárias para seu uso em ferramentas de conformação 

a frio. O foco na resistência ao desgaste se deve ao fato que ao fazer ranhuras na ferramenta, a 

mesma deve ser retirada para polimento, afiação e correção do raio, reduzindo sua vida útil. 

Para isso, fez-se um estudo comparativo de caracterização e comportamento ao desgaste 

abrasivo de dois tipos de aço o AISI D6 e o S790 Microclean®. O aço AISI D6 é produzido 

por metalurgia convencional, tendo sido temperado e revenido para faixa de dureza HRC 60-

62, não recebendo nenhum tratamento a posteriori. A liga S790 Microclean® é um aço 

sinterizado e produzido por HIP (prensagem isostática a quente), com microestrutura inicial 

temperada e revenida para a dureza na faixa de HRC 61-63. Esta liga recebeu tratamento 

superficial em duas etapas, inicialmente nitretação gasosa de baixa pressão, seguido da 

aplicação de um revestimento de AlCrN (nitreto de cromo e alumínio) pelo processo de 

deposição física de vapor assistida por plasma. A esta tecnologia dá-se o nome de processo  

Duplex. O processo de estampagem utilizou como matéria prima a folha metálica cromada 

utilizada na fabricação de tampas para embalagens de vidro. A folha cromada consiste de uma 

“folha” laminada de aço de baixo teor de carbono, com deposição de cromo pelo processo 

eletrolítico. Esta superfície não possui grande resistência à corrosão, mas é muito resistente a 

sulfuração apresentando excelente aderência a certos vernizes e comparada a folha de flandres 

é de menor custo para produtos de baixa acidez como por exemplo tampas metálicas para 

potes de vidro para ervilhas e legumes em geral. Inicialmente foi testado o aço VF800AT 

fornecido em estado recozido, para comparação ao aço AISI D6. O aço VF800AT é aplicado 

em ferramentas para estampagem, prensagem, extrusão, corte, rolos laminadores de rosca, 

conformação a frio e todas as aplicações de processamento de materiais abaixo de 250°C, 

especialmente à temperatura ambiente, onde estejam envolvidas elevadas tensões. O aço 

VF800AT tem uma composição química especialmente desenvolvida para proporcionar boa 

resistência ao desgaste associada à elevada tenacidade. Tem elevada temperabilidade, 

podendo ser temperado ao ar ou em óleo, inclusive com aquecimento em forno a vácuo. Em 



 

 

comparação aos aços da série D o VF800AT é menos propenso a trincas induzidas por 

usinagem ou processo de eletroerosão, pois graças a seu menor teor de carbono e cromo, 

apresenta carbonetos primários menores e em fração volumétrica mais reduzida. Esta liga foi 

submetida ao tratamento térmico de têmpera dentro da faixa 1.020ºC à 1.040ºC, seguida de 

dois revenimentos de uma hora na temperatura de 520ºC. Na sequência foi realizada nova 

usinagem para correções dimensionais, seguido de aplicação de revestimento através do 

processo PVD (Physical Vapor Deposition). Nesta etapa de fabricação constatou-se que o aço 

VF800AT não apresentava boa estabilidade dimensional variando em torno de 0,015mm, 

após o tratamento térmico e depois de um período de uma semana em operação o 

revestimento apresentou trincas e começou a ceder e desplacar, ficando inviável a utilização 

desta liga nesta aplicação. Para atingir o objetivo em termos de desempenho das ferramentas, 

foi necessário um material no qual houvesse boa adesão do revestimento escolhido, além de 

uma elevada estabilidade dimensional, pois a cada afiação o material é submetido a 450℃ 

para nova aplicação do revestimento PVD. A opção foi o aço S790 Microclean®, aço 

fabricado por sinterização, com alta resistência ao desgaste e tenacidade, resistência à 

compressão e que tivesse uma boa estabilidade dimensional, conseguida com o ciclo térmico 

de têmpera e revenimento empregado neste estudo. A escolha deste material levou em conta 

também problemas operacionais como presença de fuligens ou corpos estranhos aderidos a 

folha metálica, com grande potencial para a geração de riscos no produto acabado. O aumento 

da dureza superficial da ferramenta foi conseguido através de aplicação de revestimento pelo 

processo PVD bem aderido à superfície nitretada. A nitretação seguida de deposição pelo 

processo PVD, leva o nome de duplex, sendo que a maior dureza da camada nitretada em 

relação ao metal base faz com que diminua a diferença de dureza entre a camada depositada e 

seu substrato. O punção de S790 Microclean® se mostrou eficaz para o objetivo pretendido, 

reduzindo o desperdício de produção que era de ± 10 horas em um período de 24 horas, para ± 

1 hora em um período de 16 horas e o número de peças defeituosas que era 0,3% da produção 

(± 1.600) para 0,1% (±620), a manutenção preventiva dos punções passou de bimestral para 

semestral e a mão de obra para classificação dos produtos não conforme também foi reduzida 

em torno de 38%. 

 

 

Palavra-chave: Folha metálica. Revestimento duplex. Desgaste abrasivo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Wear is the factor that causes most faults and reduces the life of forming tools, as 

well as resulting in products with intolerable surface conditions. The increasing demand of the 

industry for lower costs, higher productivity and better quality are among the justifications for 

finding ways to increase performance in forming tools (punches, dies, reliefs and extractors). 

In this context, the objective of this work was to evaluate surfaces designed for wear 

resistance, observing characteristics necessary for their use in cold forming tools. The focus 

on wear resistance is due to the fact that when making grooves in the tool, it must be removed 

for polishing, edging and radius correction, reducing its life. For this, a comparative 

characterization and behavior study was performed on the abrasive wear of two types of steel: 

AISI D6 and S790 Microclean®. AISI D6 steel is produced by conventional metallurgy, 

having been tempered and tempered to HRC 60-62 hardness range, receiving no further 

treatment. The S790 Microclean® alloy is sintered and produced by HIP (hot isostatic 

pressing), with initial microstructure tempered and annealed for hardness in the range of HRC 

61-63. This alloy received surface treatment in two stages, initially low pressure gaseous 

nitriding, followed by the application of a coating of AlCrN (chromium and aluminum 

nitride) by the process of physical deposition of plasma assisted steam. This technology is 

called the Duplex process. The stamping process used as a raw material the chromium foil 

used in the manufacture of caps for glass packaging. The chromium sheet consists of a 

laminated "sheet" of low carbon steel, with chromium deposition by the electrolytic process. 

This surface does not have a high resistance to corrosion, but is very resistant to sulphuration 

with excellent adherence to certain varnishes and compared to tinplate is lower cost for 

products of low acidity such as metal caps for glass pots for peas and vegetables in general. 

Initially the VF800AT steel supplied in annealed state was tested for comparison to AISI D6 

steel. The VF800AT steel is applied in tools for stamping, pressing, extrusion, cutting, thread 

rolling rolls, cold forming and all material processing applications below 250°c, especially at 

room temperature, where they are High tensions are involved. The VF800AT Steel has a 

chemical composition specially developed to provide good wear resistance associated with 

high toughness. It has high temperability and can be tempered in air or in oil, including 

heating in a vacuum furnace. Compared to the D-series steels, the VF800AT is less prone to 

cracks induced by machining or EDM process, because thanks to its lower carbon and 

chromium content, it has smaller primary carbides and a lower volumetric fraction. This alloy 

was subjected to heat treatment of tempering within the range 1,020 º C to 1,040 º C, followed 



 

 

by two tempers of 1 hour at the temperature of 520 º C. Subsequently, a new machining was 

performed for dimensional corrections, followed by coating application through the PVD 

(Physical Vapor Deposition) process. In this stage of manufacture it was found that the 

VF800AT steel did not present good dimensional stability varying around 0, 015mm, after the 

heat treatment and after a period of one week in operation the coating presented cracks and 

began to yield and Unfeasible to use this alloy in this application. To achieve the objective in 

terms of the performance of the tools, it was necessary a material in which there was good 

adhesion of the chosen coating, in addition to a high dimensional stability, because with each 

sharpening the material is subjected to 450 ℃ for new application of the PVD coating. The 

option was the steel S790 Microclean®, steel manufactured by sintering, with high resistance 

to wear and toughness, compressive strength and that had good dimensional stability, 

achieved with the thermal cycle of quench and tempering employed in this Study. The choice 

of this material also took into account operational problems such as the presence of black 

soots or foreign bodies adhered to the sheet metal, with great potential for the generation of 

risks in the finished product. The increased surface hardness of the tool was achieved by 

applying coating by the PVD process well adhered to the nitreted surface. The nitriding 

followed by deposition by the PVD process, carries the duplex name, and the higher hardness 

of the nitreted layer in relation to the base metal makes it decrease the hardness difference 

between the deposited layer and its substrate. The puncture of S790 Microclean® proved to 

be effective for the intended purpose, reducing the production waste that was ± 10 hours in a 

period of 24 hours, for ± 1 hour in a period of 16 hours and the number of defective parts that 

was 0.3% of the production (± 1,600) to 0 1% (± 620), preventive maintenance of punctures 

went from bimonthly to semiannual and the labor for classification of non-conforming 

products was also reduced by around 38%. 

 

Keyword: Sheet metal. Duplex coating. Abrasive wear. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As tampas metálicas utilizadas em embalagens de vidro para alimentos geralmente 

são produzidas com folhas cromadas ou estanhadas. As tampas obtidas a partir de folhas 

metálicas não podem sofrer riscos superficiais durante o seu processamento, pois pode iniciar 

um processo de corrosão, que poderá ocasionar modificações inaceitáveis na composição dos 

alimentos.  Para que este dano não ocorra durante o processamento das folhas metálicas, há 

necessidade que o ferramental utilizado tenha uma resistência superficial adequada para que 

as folhas defeituosas não acarretem riscos no ferramental e o mesmo se propague nas 

próximas folhas processadas. 

Segundo Neusa Jorge (2013) a embalagem deve também ser constituída por 

materiais e substâncias que não migrem para o produto, em quantidades que possam pôr em 

risco a segurança dos consumidores ou alterar as características organolépticas do produto. 

A resistência dos materiais metálicos depende da sua composição, da sua 

microestrutura e do processamento. Entre os processamentos que aumentam a resistência 

mecânica estão os tratamentos térmicos. Segundo Mei e Costa e Silva (2006) operações de 

aquecimento e resfriamento controlados, que visam afetar as características de aços e ligas 

especiais, são denominadas tratamentos térmicos. A resistência do componente do 

ferramental, o punção, pode ser modificada por meios de tratamentos superficiais como 

revestimentos aplicado pelo processo PVD (Physical Vapor Deposition) que diminuem o 

coeficiente de atrito e aumentam a dureza superficial do material.  

Segundo Lima, M.R. (2015) os tratamentos superficiais buscam satisfazer 

necessidades de interação entre as superfícies de contato durante a conformação que 

influenciam decisivamente no desgaste, como o coeficiente de atrito e a dureza. 

Para produzir tampas a partir de folhas metálicas cromadas, necessita-se de 

ferramentas de aços especiais, pois a folha cromada causa um maior desgaste no ferramental 

comparado às folhas estanhadas (folha de flandres). A vida útil de uma ferramenta é 

influenciada por muitos fatores, dentre eles a matéria-prima, o processo de fabricação, o 

tratamento térmico e o acabamento superficial.  Dentre estes fatores, os três primeiros citados 

se relacionam diretamente às propriedades mecânicas do material, e por esta razão tem papel 

fundamental na vida útil de uma ferramenta. Os ferramentais de estampagem que, apesar de 

serem construídos a partir de aços ferramenta projetados para elevada resistência ao desgaste, 

não tem apresentado uma vida útil compatível com a necessidade dos fabricantes de latas e 

tampas, o que resulta em paradas na linha de produção com elevado impacto nos custos de 
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fabricação. Ao desgaste do ferramental são atribuídos defeitos, como riscos nas tampas, 

estiramento, deformações, perda de dimensional e material aderido à folha metálica. 

O presente trabalho usou para comparação com o aço AISI D6 temperado e revenido 

de utilização consagrada, uma liga especial, o aço S790 Microclean® temperado, revenido, 

nitretado e com camada de revestimento superficial, para a execução dos testes. O aço S790 

Microclean® é um aço rápido produzido por métodos de metalurgia do pó, processo esse que 

alia elevada resistência ao desgaste com tenacidade. A microestrutura produzida por este 

método de fabricação permite manter níveis de dureza elevados sem deméritos no que se 

refere as propriedades mecânicas requeridas na aplicação (BÖHLER, 2017). 

O aço S790 Microclean® passa por um processo de têmpera e três revenimentos com 

o objetivo de eliminar toda a austenita retida, principal causadora da dilatação do material, 

que afeta diretamente as dimensões de ajuste entre punção e miolo formador. O tratamento 

superficial de nitretação também contribuiu para o controle de variáveis do processo 

permitindo propriedades adequadas ao processo de conformação em que o ferramental será 

usado. A nitretação se atribui um incremento de resistência ao desgaste nos aços, porém 

também é utilizado como preparação de superfícies para deposição posterior de 

revestimentos. A elevação da dureza superficial da matriz pelo processo de nitretação, reduz o 

gradiente da dureza dos revestimentos. Vale lembrar, que a nitretação induz tensões residuais 

de compressão na superfície, o que se traduz por um aumento da resistência à fadiga por 

proporcionar uma superfície com melhor desempenho e minimizar os efeitos da fadiga, 

gerando tensões residuais compressivas na superfície e na camada de difusão, resultando em 

um gradiente de dureza que funciona como um “amortecedor”. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Comparação entre dois aços com tratamento duplex.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a evolução de dois tipos de materiais base para o punção diante dos 

tratamentos térmicos; 

 Revestir e caracterizar o punção pelo processo duplex (Nitretação+PVD); 
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 Avaliar o aumento da resistência à abrasão do punção para os dois tipos de aço 

tratados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFIA 

 

Neste capitulo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre tampas metálicas 

para embalagem de vidro, sua obtenção e propriedades e sobre tratamento térmico dos 

ferramentais envolvidos. 

 

2.1 FUNÇÕES DA EMBALAGEM 

 

É inegável a contribuição das embalagens e suas diversas finalidades para o ramo 

alimentício. A embalagem exerce funções muito importantes, como acondicionar e conservar 

o produto, preservar a segurança e a qualidade do mesmo, agindo como principal controladora 

da danificação física, deterioração química e decomposição microbiológica.  

O modo tradicional de produção de embalagem tem incorporado avanços e 

inovações, provocados pela tecnologia, por estudos, pela aplicação de materiais adequados, 

pela evolução dos processos produtivos. A funcionalidade da embalagem está ligada a clara 

especificação de sua função, para suprir os requisitos cada vez mais rígidos do mercado.  

 

Proteção 

 

É um acondicionamento. A embalagem é um recipiente que serve para manter 

produtos, que possivelmente, precisarão ser transportados, manuseados, distribuídos e 

necessitam de características especificas que protejam o produto de avarias, choques, 

vibrações e pressões que eventualmente, podem ocorrer em todo o circuito.  

Primordialmente, a função da embalagem é proteger, evitar contato do produto com 

o exterior, anulando qualquer possibilidade de adulteração ou perda da intangibilidade que 

podem acontecer através de rompimentos de selos, lacres, tampas, anéis de ruptura, botões de 

vácuo ou qualquer outro mecanismo que inicialmente serve para bloquear a exposição do 

produto. 

 

2.2 EMBALAGENS METÁLICAS 

 

Propriedades e Características 

 

Existem diversos materiais que podem ser usados na fabricação de latas e tampas de 
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embalagens, as principais são a folha de flandres (FF), a folha cromada (FD), a folha não 

revestida (FNR) e a folha de alumínio (FAL). Em sua maioria, as latas e tampas precisam ser 

envernizadas, e os métodos de fabricação variam de acordo com o tipo de metal e o modelo 

da lata ou tampa desejada. 

   

Folha de Flandres 

 

Até a segunda guerra mundial o estanho era aplicado na superfície do aço por 

processo de imersão em estanho líquido. Na atualidade o estanho é aplicado por processo de 

eletrodeposição, seguido de fusão da camada para reação com o metal base formando o 

FeSn2. 

Uma embalagem que já recebeu o revestimento de estanho, pode ainda, receber outro 

tratamento, um processo eletroquímico de passivação, que basicamente é a deposição de fina 

camada de cromo metálico com óxido cromo. Quando aplicado às folhas, o mesmo protege e 

controla o crescimento do óxido de estanho em sua superfície. Este tratamento de passivação 

ajuda a diminuir a porosidade natural do produto. Quando se trata da folha de flandres o 

revestimento de passivação não é sempre especificado, porém em algumas situações sua 

aplicação é imprescindível. 

 A figura 1 apresenta a microestrutura de uma folha de flandres com tratamento de 

passivação. 
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Figura 1 - Micrografia: Composição da Folha de Flandres 

 
Fonte: Catálogo de Folhas Metálicas (CSN, 2016) 

 

A tabela 1 apresenta a espessura típica das camadas de folhas de flandres passivadas. 

 

Tabela 1 - Características da folha de flandres 

 
Fonte: Poças, Selbourne e Delgado (2003) 
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 A pureza do estanho depositado deve ser 99,5% e a quantidade depositada é 

expressa em g/m2. 

A espessura da camada estanhada irá depender da agressividade do meio  ao qual as 

embalagens serão submetidas. Existem embalagens com a mesma espessura de revestimento 

nas duas faces, revestimento normal, conforme tabela 2.  

 

Tabela 2 - Massa do revestimento normal em folhas de flandres eletrolíticas 

 
Fonte: Anjos (1989) 

 

Na tabela 3 encontram-se a especificação de folha de flandres diferencial, 

representada pela letra D. Na maior parte dos casos, a face que possui maior camada de 

revestimento é a parte interna da embalagem representada pelo primeiro número depois do D. 

 

Tabela 3 - Massa do revestimento diferencial em folhas de flandres eletrolíticas 

 
Fonte: (Poças, Selbourne e Delgado, 2003) 

 

Folha cromada 

 

A figura 2 apresenta aço carbono laminado revestido em suas faces com cromo 

metálico e óxido de cromo. 
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Figura 2 - Micrografia: Composição Folha Cromada 

 
Fonte: Catálogo Folhas Metálicas (CSN, 2016) 

 

Este revestimento foi criado por volta dos anos 60 no Japão. Essa folha recebe 

deposição eletrolítica de cromo e consiste em uma camada de cromo metálico e óxidos (estes 

óxidos devem fazer parte da camada passiva do cromo, graças a sua afinidade pelo oxigênio). 

Este revestimento apresenta como ponto favorável uma boa aderência ao verniz, elevada 

resistência a sulfuração, resistência a corrosão razoável, porém com soldabilidade reduzida.  

Ao passar pelo processo de envernizamento pode ser utilizado para acondicionar uma vasta 

variedade de alimentos com baixo teor de ácido.  

Existe uma imensa gama de variações quando se trata de revestimento nominal, em 

geral as medidas são expressas em mg/m2 situadas por volta de 60 mg/m2 (30-140 mg/m2) de 

cromo metálico e 12 mg/m2 (7,5-27 mg/m2) de óxidos de cromo por face. 

Diferente da folha de flandres, a folha cromada possibilita a maior aderência aos 

vernizes, alta resistência à sulfuração, maior resistência à corrosão atmosférica, menor 

resistência à corrosão por produtos ácidos, menor custo, além de resistir a altas temperaturas, 

acima de 232ºC. A principal desvantagem é a baixa resistência mecânica da camada do cromo 

e por ser mais duro gera maior desgaste das ferramentas utilizadas no processo de sua 

fabricação.  

Sua principal empregabilidade tem sido em fundos de latas envernizados e tampas, 

sendo de latas de três ou duas peças ou corpos de latas retangulares para óleos comestíveis.  
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Aço Base 

 

Responsável pelas características mecânicas, como dureza da folha, e em certa 

medida pela resistência à corrosão. Existem tipos de aço que variam de acordo com sua 

composição (tabela 4). 

- Tipo D: aço com base em alumínio é proposto para latas embutidas (latas tipo 

embutimento/estiramento). 

-  Tipo L: baixo % de inclusões e componentes residuais; empregado em produtos de 

alta corrosividade. 

- Tipo MC: aço fosforizado para complementar a resistência mecânica e corrosão, 

destina-se a itens com menor agressividade. 

- Tipo MR: pouco % de inclusões, no entanto menos restritivo em elementos 

residuais; para a produção da folha de flandres esse é o mais utilizado e é indicado para 

produtos que possuem média resistência a corrosão. 

 

Tabela 4 - Porcentagem máxima de cada elemento na composição do aço base 

 
Fonte: Catálogo Folhas Metálicas (CSN, 2016) 

 

Os elementos de liga adicionados no aço base atuam com finalidades específicas 

concernentes a corrosão e resistência mecânica. O controle do teor de carbono nas folhas de 

flandres é fundamental, pois este elemento influencia diretamente na resistência mecânica, 

devendo estar presente em quantidade relativamente menor naquelas aplicações que exigem 

maior ductilidade quando a deformação na estampagem é maior. 

A principal função do manganês é neutralizar os efeitos deletérios do enxofre, pois 

este elemento possui grande afinidade pelo último, para isso seu teor é mantido entre 0,6 e 
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0,7%. A presença de manganês deve ser balanceada de tal modo a reagir todo enxofre e 

manter níveis mínimos em solução sólida no material das chapas, caso contrário aumentará a 

dificuldade no processo de laminação a quente, aumentando sua fragilidade. O silício deve 

estar entre 0,01% e 0,02%. 

 

Propriedades do Aço Base 

 

A composição química do aço base deste estudo segue as normas NBR 6665 e 

ASTM A623, como mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5 - Composição Química (% em peso) 

 

 C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo 

 0,13 0,60 0,02 0,05 0,02 0,20 0,15 0,10 0,05 
Fonte: Catálogo Folhas Metálicas (CSN, 2016) 

 

As propriedades mecânicas são fatores definitivos para o emprego da folha de 

flandres na fabricação de embalagens. Através das tabelas 6 e 7 apresentam as condições de 

fornecimento obedecendo as normas NBR 6665 e ASTM A623 para folhas deformadas a frio, 

redução simples e dupla redução, em termos de níveis de dureza correlacionada a três 

espessuras de fornecimento.  

 

Tabela 6 - Propriedades Mecânicas – NBR 6665 

Norma  

técnica 

Redução Têmpera Dureza Rockwell (RH 30 T) 

e ≤ 0,21mm 0,22 ≤ e ≤ 0,28mm  e > 0,28mm 

NBR-6665 Simples T 50 53 máx. 52 máx. 51 máx. 

T 52 53±4 52±4 51±4 

T 57 58±4 57±4 56±4 

T 61 62±4 61±4 60±4 

T 65 66±4 65±4 64±4 

Dupla DR 520 70±3 70±3 70±3 

DR 550 73±3 73±3 73±3 

DR 620 76±3 76±3 76±3 

DR 660 77±3 77±3 77±3 
Fonte: Catálogo Folhas Metálicas (CSN, 2016) 
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Tabela 7 - Propriedades Mecânicas – ASTM A623 

Norma 

técnica 

Redução Têmpera Dureza Rockwell 

(HR 30 T) 

ASTM 

A-623 

Simples T1 49±3 

T2 53±3 

T3 57±3 

T4 61±3 

T5 65±3 

Dupla DR-8 73 

DR-9 76 

DR-9M 77 

Fonte: Catálogo Folhas Metálicas (CSN, 2016) 

 

O tipo de repuxo, formato do relevo, altura da tampa, tudo é definido em função da 

têmpera e da folha possuir simples ou dupla redução. A norma ASTM A623 é adotada com 

maior frequência. 

 

2.3 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

 

2.3.1 Litografia    

 

A seção de litografia possui máquinas envernizadeiras e impressoras do tipo offset, 

acopladas a sistema de alimentação, estufa litográfica, seção de resfriamento e empilhamento 

de folhas. 

Os alimentadores conduzem as folhas, automaticamente, às envernizadeiras ou às 

impressoras com velocidade de 100 a 130 folhas por minuto. As envernizadeiras aplicam, 

uniformemente, os vernizes ou esmalte de proteção sobre as folhas metálicas através de rolos 

cilíndricos de aço e borracha. 

Nas folhas destinadas à formação dos corpos das latas o verniz da parte interna é 

aplicado primeiro, preservando-se certas áreas bem delineadas e denominadas áreas de 

reserva, essas áreas são reservadas para a agrafagem das latas cilíndricas que levarão solda. 

As tampas e os fundos receberão o mesmo verniz de proteção, usado no lado interno do 

corpo, porém sem as áreas de reservas. 
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No lado externo será aplicado um verniz ou esmalte que recebera o rótulo a ser 

impresso pelo processo offset. Neste caso, o corpo da lata possuirá as áreas de reserva pouco 

mais largas, porém coincidentes com as do lado interno. 

As impressoras visam a aplicação de diferentes cores com arranjos e desenhos que 

constituem o rótulo litografado. A operação de impressão é feita, individualmente, quando se 

utiliza máquinas simples, ou máquinas mais modernas, que imprimem duas ou três cores em 

uma só operação. O custo da impressão e as normas existentes limitam a quantidade de cores 

para os rótulos litografados (BRASIL, 2007). 

As tintas e esmaltes para litografia devem resistir às operações de processamento, 

tais como o manuseio e as temperaturas de esterilização. É comum fazer a aplicação final com 

um verniz de acabamento (verniz acrílico) para melhorar a aparência da litografia externa e 

formar uma camada brilhante e resistente às condições normais de manipulação durante o 

processamento do alimento. 

Após as operações de envernizamento e impressão, as folhas são dispostas em 

suportes verticais e conduzidas por esteiras transportadoras para as estufas litográficas ou 

túneis de secagem. A secagem visa a eliminação dos solventes e possibilita uma rápida 

polimerização e/ou oxidação dos vernizes, o verniz interno, que foi aplicado primeiro, 

recebera maior temperatura durante as etapas de secagem.  

As estufas litográficas são equipadas com dispositivos que permitem o controle 

adequado de temperatura e tempo para a secagem. A faixa de temperatura varia de 140ºC a 

210ºC, em que os vernizes, em geral, requerem maior temperatura de secagem do que as 

tintas e esmaltes. Na saída destas estufas tem-se a seção de resfriamento, que permite obter 

uma rápida redução na temperatura das folhas litografadas e o empilhamento automático das 

mesmas, sem problemas com aderência. 

 

2.3.2 Corte 

 

Os cortes das folhas já envernizadas e/ou litografadas são efetuados para a obtenção 

dos fundos, tampas e corpos, essa seção é comumente denominada de Departamento de 

Tesouras.  

Para a produção dos fundos e tampas, as folhas podem ser fornecidas na forma de 

bobina e o corte é feito em zig-zag, para se obter um melhor aproveitamento do material. O 

corte em zig-zag é feito por uma tesoura do tipo guilhotina, ajustada de modo a cortar a folha 

em tiras com largura suficiente para a estampagem simultânea de duas fileiras de peças 
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circulares. O dispositivo de corte é um conjunto de facas ajustáveis ao diâmetro dos círculos 

semi-intercalados. Em seguida, essas folhas com bordas em zig-zag são envernizadas antes do 

corte individual das peças circulares para a estampagem de tampas e fundos. 

  

2.3.3 Estampagem 

 

É a operação que se faz nas folhas provenientes da seção de corte, as tiras em zig-zag 

são conduzidas para as prensas automáticas que operam com duas matrizes de estampagem e 

geralmente, com produção de 700 peças/minuto. 

As matrizes de estampagem apresentam os detalhes técnicos que são impressos nas 

tampas. Dependendo do tipo de lata que se deseja fazer, pode-se projetar o perfil estampado 

dessas peças.  

As prensas de estampagem permitem a produção de tampas e fundos com perfil 

ligeiramente côncavo. Quando visto de cima, observa-se uma série de anéis concêntricos, 

denominados “anéis de expansão”, pois têm por finalidade proporcionar certa elasticidade da 

peça durante o processo de esterilização do alimento. Deste modo, a alta pressão interna 

desenvolvida dentro da lata causará apenas uma deformação temporária sem comprometer a 

região da recravação.  

Acoplado às prensas, existem as enroladeiras que fazem o encurvamento da 

extremidade das bordas das tampas e fundos, a peça ao passar pela máquina é enrolada para o 

lado de dentro, com ajuste do seu diâmetro externo. A finalidade do enrolamento consiste na 

melhor distribuição do vedante na aba e no ajuste desta peça ao corpo da lata, na operação de 

recravação.  

A peça enrolada é transportada para a máquina aplicadora do vedante, cuja aplicação 

é efetuada por uma válvula regulável e com bico dosador. O vedante é expelido na forma de 

esguicho sobre a peça em movimento de rotação. Tal movimento imprime uma força 

centrífuga sobre o vedante em suspensão aquosa espalhando-o uniformemente na periferia da 

dobra enrolada da aba.  

A quantidade e a uniformidade do anel vedante vão interferir na qualidade da gaxeta 

que tem por função garantir o fechamento hermético da recravação. O vedante é uma 

suspensão aquosa de borracha sintética, que necessita cura em estufa com circulação de ar 

aquecido a 100ºC. Após a cura do vedante, as peças são empilhadas automaticamente e 

conduzidas à seção de montagem. 
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2.4 TRIBOLOGIA 

 

Definição de Tribologia 

 

A palavra tribologia vem do grego onde: tribo = esfregar e logos = estudo. Podemos 

então definir o conceito de tribologia como uma ciência que estuda a interação entre 

superfícies em movimento relativo. O termo tribologia foi estabelecido, em 1966, pelo 

governo do Reino Unido.  H. Peter Jost gerou um relatório para o departamento inglês de 

educação e ciência dos impactos econômicos associados ao estudo da tribologia. 

O objetivo da tribologia é resolver os problemas relacionados com o atrito entre 

superfícies. Para conseguir atingir esse objetivo, é necessário que se tenha conhecimento da 

relação de três áreas de estudo: 

 Física 

 Química 

 Mecânica 

 

Pode-se então concluir que os seus principais pilares são o atrito, a lubrificação e o 

desgaste. Essa ciência vem ganhando cada vez mais espaço nas engenharias de projetos de 

novos produtos e nas engenharias de manutenção das empresas. Isso por que a busca pela 

competitividade impulsiona as empresas a buscarem soluções que obtenham maiores níveis de 

produtividade com baixos custos de manutenção. Essa atenção tem proporcionado o 

surgimento de novos materiais, novas tecnologias de lubrificação e novas tecnologias de 

tratamentos de superfícies. 

 

2.4.1 Desgaste 

 

O desgaste pode ser definido como o dano a uma superfície sólida, causado pela 

remoção ou alteração do material pela ação mecânica de um sólido, líquido ou gás em 

contato. Apesar de ser pronunciado na superfície, em geral há deterioração gradual que deve 

ser levada em conta na análise dos problemas e falhas por desgaste. Também deve considerar-

se que o desgaste é uma ocorrência mecânica, já que a corrosão química pode associar-se com 

outros fatores de desgaste. 

O maior desafio ao se lidar com desgaste é antecipar a qual tipo de desgaste os 

componentes serão submetidos (ASM International, 1992). 

O desgaste é dividido em quatro categorias: abrasão, erosão, adesão e fadiga 
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superficial. Outra abordagem é o tipo de contato entre os sólidos, o que divide o desgaste 

entre o provocado por deslizamento entre superfícies e o provocado por partículas duras. As 

duas classificações são complementares, já que tem o mesmo assunto sob perspectivas 

diferentes, embora possuam muitos pontos em comum. 

 

2.4.2 Desgaste Abrasivo 

 

Fricção é a força de resistência encontrada quando uma superfície se move contra 

outra (MELLOR, 2006). Para que ocorra o desgaste por abrasão é necessário que o outro 

material seja de maior dureza, aspereza, possua aspecto pontiagudo. No entanto, os danos e os 

arranhões em metais são frequentemente ocasionados por materiais não metálicos, o que não 

impede as partículas metálicas de também participarem do processo de desgaste. Os agravos 

ocasionados por esse atrito podem ser modificações estruturais, sulcos, arranhões, e marcas no 

exterior das ferramentas (figura 3). 

O desgaste abrasivo é provocado por partículas ou protuberâncias duras que se 

movimentam enquanto são forçadas contra uma superfície (ASTM Internacional, 2013). 

 

Figura 3 - Item com desgaste abrasivo 

 
Fonte: Balzers (2014) 
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2.4.3 Desgaste Adesivo 

 

Quando o processo apresenta falta de lubrificação, um contato inapropriado ou até 

mesmo a execução seca, o atrito acontece, de modo que se forma uma pegajosa aderência, 

principalmente em situações em que há similaridade ou afinidade entre as superfícies em 

questão.  

Dentre os principais danos causados pelo desgaste adesivo estão a deformação, as 

estrias, o emperramento, a quebra das ferramentas, a solda a frio, os bordos com deposição 

(figura 4). 

 

Figura 4 - Item com desgaste adesivo 

 
Fonte: Balzers (2014) 

 

2.4.4 Trincas e Quebras 

 

A tenacidade e a ductilidade são características mecânicas do aço que necessitam de 

maior atenção, pois, caso contrário, pode provocar complicações que compromete todo sua 

utilização, tais como quebras, trincas lascas. Para isso, um grande responsável para evitar tais 

danos é o tratamento térmico que aperfeiçoa essas características do aço. 

Através da figura 5 é possível ver as trincas que consequentemente se transformarão 

em quebra. 
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Figura 5 - Item com seleção incorreta do aço de construção 

 
Fonte: Balzers (2014) 

 

2.4.5 Deformação Plástica 

 

Geralmente acontece ao processar elementos com espessura e dureza elevadas sendo 

necessário o maior esforço mecânico para execução de trabalho. Quando a ferramenta possui 

uma resistência abaixo da necessária, pode ocorrer deformação plástica, inviabilizando de 

forma imediata a utilização da ferramenta. 
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2.5 TRATAMENTO TÉRMICO 

 

O tratamento térmico pode ser definido por ciclos de aquecimento, resfriamento, 

tratamento isotérmico, utilizando diversas tecnologias. 

A análise das transformações de fase dos aços é de suma importância para a obtenção 

das propriedades desejadas. A previsão de qual fase (ou fases) estará presente à uma dada 

temperatura, com uma dada composição química, é fornecida por diagramas que 

correlacionam composição química e temperatura. Em condições de resfriamento (ou 

aquecimento) extremamente lento, ocorrem ao menos teoricamente, condições para que as 

reações atinjam o equilíbrio termodinâmico. Este é o caso do diagrama “FE-Grafita” definido 

como “estável”, pois nas condições de equilíbrio as fases presentes são as mais estáveis. 

Em termos industriais, quando as velocidades de aquecimento e resfriamento 

superam em muito as exigidas para atingir o equilíbrio, se introduz o conceito de 

“metaestabilidade”, estado intermediário na qual as fases presentes também tem baixa 

propensão à interações, mas não correspondem à condição de mínima energia. Neste caso o 

carbono estará ligado ao ferro formando o Fe3C, vide a figura 6. Pode-se considerar, para 

efeitos práticos, esta nova fase como “estável” à temperatura ambiente, uma vez que a sua 

decomposição na fase termodinamicamente estável “grafita” depende da difusão do C, cuja 

cinética demanda elevado tempo sob esta temperatura. 

 

Figura 6 - Diagrama de equilíbrio ferro-carbono 

 
Fonte: Lima, M.R. (2015) 



29 

 

Abcissa - Refere-se a linha graduada estendida, apresentando o carbono em 

porcentagem – por exemplo: 1% de C (99% Fe). 

Ordenada - Temperatura 

Linhas A3 - Aponta a transição da estrutura CFC para CCC. 

Linha A1 - Sinaliza a demarcação da presença de austenita; Abaixo da linha abaixo 

não há austenita e sim ferrita e cementita.  

Acm - Mostra a porcentagem de carbono dissolvido na austenita; 

Fe3C - Conhecida como cementita, é a formula do carboneto de ferro;  

Letras gregas: Gama: γ - Símbolo de austenita. 

                        Alfa: α - Símbolo de ferrita. 

 

A figura 7 corresponde a um detalhe do diagrama Fe-Fe3C cobrindo a composição 

química no campo dos aços e faixa de temperatura na qual se aplica os tratamentos térmicos. 

 

Figura 7 - Detalhe do diagrama Fe-Fe3C 

 
Fonte: Lima, M.R. (2015) 

 

Como exemplo pode-se considerar um aço que possua 0,4% de carbono resfriado a 

partir de 850°C, dentro do campo de estabilidade da austenita. 

Um pouco abaixo da linha A3, começam a se formar os primeiros núcleos de ferrita 



30 

 

nos contornos de grão da austenita. No  intervalo entre a A3 e A1 parte da austenita se 

transforma em ferrita, até que abaixo da A1 ocorre a transformação do restante de austenita 

enriquecida em carbono, para as fases ferrita e cementita, através da reação eutetoide. 

Na medida em que aumenta a velocidade de esfriamento a partir do campo γ, começa 

a mudar aspecto da microestrutura dos aços, com dureza cada vez mais alta, e a previsão em 

termos de fases presentes do diagrama da figura 7 não é mais obedecida. Na sequência de 

velocidades de esfriamento (velocidades crescentes) surgem para aços ligados teores 

crescentes de bainita e martensita, e finalmente a presença única de martensita. Para taxas de 

resfriamento maiores deve-se recorrer aos diagramas de resfriamento isotérmico ou continuo. 

A figura 8 mostra um diagrama de resfriamento continuo para o aço 4340. 

 

Figura 8 - Diagrama de esfriamento contínuo para o aço 4340 

 
Fonte: Jan Vatavuk (2009) 

 

Pode-se observar que existe uma velocidade crítica de esfriamento (linha 2) a partir 
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da qual se forma apenas martensita.  

 A têmpera é um tratamento térmico no qual se deseja obter uma estrutura 

martensítica. A velocidade de esfriamento necessária para se obter essa estrutura está 

relacionada com a composição química do aço.  

 Os elementos de liga, com exceção do cobalto, aumentam o que se chama de 

temperabilidade, ou seja, deslocam para a direita os cotovelos indicados pelas setas 1 e 2 da 

figura 8, necessitando de uma menor velocidade de esfriamento para obtenção da estrutura 

martensítica.  O efeito dos elementos de liga na temperabilidade é do tipo multiplicativo, ou 

seja, este será maior quando para uma determinada porcentagem total de elementos de liga, 

estes se apresentam em maior número.   

A martensita, produto da tempera dos aços, possui um elevada dureza além de 

tensões internas advindas da transformação brusca de austenita para martensita. Por esta razão 

após a tempera é necessário se realizar o tratamento térmico de revenimento em temperatura 

no campo da estabilidade da ferrita. De uma maneira geral este tratamento reduz o nível de 

dureza e de tensões internas da martensita, atingindo um bom compromisso entre resistência e 

tenacidade. O revenimento consiste em aquecer o material anteriormente temperado e logo em 

sequência resfria-lo. O revenimento é parte imprescindível no processo de preparação de um 

material, por isso, ao dizer que uma peça está temperada, presume-se que já está devidamente 

revenida. 

De uma maneira geral a dureza da martensita se torna cada vez menor quanto mais 

elevada a temperatura de revenimento. Durante o revenido ocorrem reações de estado sólido, 

buscando a redução da energia livre da martensita. Para o caso dos aços ao carbono com baixa 

porcentagem de elementos de liga, em particular os formadores de carbonetos, classifica-se o 

revenimento em três estágios, estágio I, estágio II e estágio III, para faixas de temperaturas 

crescentes, porém sobrepostas: 

Estagio I – Temp. ambiente - 250ºC - No caso dos aços de alto teor de carbono, o 

primeiro precipitado a se formar é uma fase de transição o carboneto ε (Fe2.4C). Acredita-se 

que este carboneto se forme para aços com carbono acima de 0,2 %. 

Estagio II - 200 - 300oC - O revenimento a temperaturas mais altas, induz a austenita 

retida a se decompor em uma mistura de cementita e ferrita. A martensita dos aços com 

menos de 0,5% de teor de C tem uma quantidade de austenita retida inferior a 2%, chegando a 

6% para 0,8% de C.  

Estagio III - 250-400ºC – Elevando-se ainda mais a temperatura de revenido ocorre 

um aumento do tamanho das partículas de cementita nos limites das interfaces produzidas 



32 

 

pela reação martensitica. Esse crescimento da cementita é responsável pelo fenômeno de 

fragilização observado nesta faixa de temperaturas (fragilização da martensita revenida). Nos 

aços ao carbono, o estágio 3 marca o fim do processo de revenido, com perda da 

tetragonalidade da martensita exceto se a amostra for revenida por um longo período de 

tempo ou se a temperatura de tratamento estiver muito alta.  Quando isso acontece, ocorre um 

processo crescimento da cementita, fenômeno que às vezes é chamado de quarto estágio de 

revenimento. Em temperaturas entre 600 e 700ºC começa a ocorrer a recristalização, que em 

geral é precedida pela recuperação a temperaturas um pouco abaixo desta faixa. 

 

2.5.1  Aços ferramenta 

 

Os aços ferramenta correspondem a materiais que podem ser utilizados para trabalhar 

vários materiais, outros aços, ligas metálicas, etc. Esta classe de materiais é bastante ampla, 

porem de forma simplificada pode-se considerar a classificação apresentada a seguir (tabela 

8). 

Tabela 8 - Classificação dos Aços Ferramentas 

Classificação dos Aços Ferramentais 

Grupo UNS Classificação 

W T723xx A.F. temperáveis em água 

S T419xx A.F. resistentes a choques 

O T315xx A.F. para trabalho a frio temperáveis em óleo 

A T301xx A.F. para trabalhar a frio temperáveis ao ar 

D T304xx A.F. para trabalhar a frio de alto cromo 

L T612xx A.F. para fins especiais 

P T516xx A.F. para moldes 

H T208xx A.F. para trabalho a quente 

  Aços Rápidos 

M T113xx Aço Rápido ao Molibdênio 

T T120xx Aço Rápido ao Tungstênio 
Fonte: Jan Vatavuk (2009) 

 

 De uma maneira geral os aços ferramenta são fornecidos a partir da Usina, no estado 

recozido, que se constitui na situação onde possuem a menor dureza, podendo ser submetidos 

a mudanças de forma tanto por deformação plástica, quanto por usinagem para remoção de 

material. A microestrutura nesta condição é em geral constituída por ferrita, com carbonetos 

presentes tanto na forma primaria (carbonetos que ocorrem durante a solidificação da liga), 

como aqueles que se formam por reações de estado sólido.  

Em geral os aços ferramenta na condição recozido apresentam dureza na faixa de 180 
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a 230HB, muito inferior dos valores típicos necessários à sua aplicação. Ao serem submetidos 

a sequência de tratamentos como austenitização, têmpera e revenido, atingem valores de 

dureza que em algumas situações podem superar a casa dos 700HV. Este é o caso dos aços 

rápidos, que em condições de trabalho devem resistir aos fenômenos de desgaste, presentes 

nas operações envolvendo ferramentas. Durante o resfriamento a partir da temperatura de 

austenitização, ocorre a formação da martensita, que de uma maneira geral não apresenta 

condições de utilização, por tratar-se de uma estrutura de baixíssima tenacidade e dureza 

elevada. Torna-se necessário um tratamento posterior a temperatura mais baixa, denominado 

revenido, para restituir a tenacidade, muitas vezes as expensas de redução de dureza do 

componente, porém com valores suficientemente elevados a atender as necessidades de sua 

aplicação. Os mais relevantes elementos presentes nos aços ferramenta são a matriz metálica, 

os finos precipitados nela presentes e as partículas duras, também envolvidas pela matriz. A 

matriz é responsável pela maior fração volumétrica da microestrutura, sendo esta 

normalmente martensita revenida. 

O processo de revenimento produz os precipitados finos, normalmente constituídos 

por carbonetos complexos, finamente dispersos, com tamanho apenas resolúvel através 

técnicas que envolvem microscopia eletrônica de transmissão. Estes precipitados em geral são 

coerentes com a matriz, destacando-se os carbonetos de endurecimento secundário. O efeito 

isolado dos elementos cromo e molibdênio em um aço carbono esta apresentado na figura 9. 

 

Figura 9 - Efeito do molibdênio e cromo em aço com 0,1% e 0,35% de carbono 

  

Fonte: Jan Vatavuk (2009) 
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No caso dos aços ferramenta as partículas duras visíveis por técnicas de microscopia 

óptica mesmo com baixos aumentos, são carbonetos primários formados durante o processo 

de solidificação. De tamanho relativamente menor, porém ainda resolúveis por microscopia 

ótica, tem-se os carbonetos secundários muitas vezes provenientes de reações de estado sólido 

de decomposição da austenita em uma faixa de temperaturas superior à de revenido. Os 

carbonetos responsáveis pelo endurecimento secundário apresentado na figura 9 só podem ser 

observados por técnicas de caracterização mais sofisticadas, como por exemplo, a 

microscopia eletrônica de transmissão. As chamadas partículas duras apresentam tamanhos 

que podem estar contidos entre 0,1 a 100 m, sendo diretamente responsáveis pela resistência 

ao desgaste e pela queda nas propriedades como ductilidade e tenacidade dos aços ferramenta. 

Os carbonetos MC, M2C, M6C, M7C3 e M23C6 são os exemplos de partículas duras, 

onde “M” representa um elemento da liga metálica. A tabela 9 apresenta as durezas típicas 

destes carbonetos. 

 

Tabela 9 - Propriedades físicas de alguns carbonetos 

Condição Carbonetos Dureza Vickers Temp. de Fusão (oC) 

 

 

 

Carbonetos 

Puros 

TaC 1800 3067 

NbC 2400 3420 

TiC 2500 3928 

VC 2800 2648 

W2C 3000 3600 

WC 2400 3983 

Cr3C2 1300 2760 

Cr23C6 1300  

Carbonetos 

Complexos 

M6C 1100 a 1650  

MC 1800 a 2200 
Fonte: Jan Vatavuk (2009) 

 

2.5.2 Têmpera 

 

A transformação da austenita para martensita ocorre com um aumento de volume da 

ordem de 4 %, lembrando-se ainda que a dureza desta fase é muito elevada. Deve-se, portanto 

tomar precauções especiais no que se refere ao meio de resfriamento, pois uma variação 

brusca de temperatura associada a variação de volume e dureza da martensita, pode 

facilmente resultar em um processo de trincamento, ou pelo menos uma variação indesejável 

na forma do componente. A especificação do aço deve contemplar uma temperabilidade 

suficientemente elevada a ponto de se produzir martensita com resfriamento mais brando. 
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Tratamento Térmico a Vácuo – Têmpera a Vácuo 

 

Com a finalidade de diminuir as dificuldades com relação a descarbonetação e 

distorções, a têmpera a vácuo ganhou notoriedade. Foi desenvolvida por volta de 1970 e 

solucionou tais problemáticas que eram assiduamente presentes em outros processos de 

têmpera. Pode-se tomar como exemplo os tratamentos em que além dos problemas 

ambientais, reduzem a qualidade da superfície das peças.   

A temperatura dos fornos a vácuo pode atingir valores da ordem de 1.350ºC e 

trabalhar com vácuo de até 10–5 bar. Para o resfriamento utiliza-se o nitrogênio, podendo 

nesta operação atingir até 10 bar.  Por ser um processo intermitente, há sempre 

disponibilidade para sua utilização (figura 10). Ao fim de um processo, um novo 

procedimento pode ser iniciado. Essa tecnologia de tratamento é a mais apropriada para aços 

rápidos, aços inoxidáveis martensíticos, aços para trabalho a quente e a frio. 

 

Figura 10 – Forno à vácuo 

 
Fonte: Böhler (2017) 

 

Austenita Retida 

 

“A austenita retida após a têmpera pode-se transformar em martensita, causando 
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variação dimensional, visto que os dois constituintes têm densidades diferentes (a 

transformação da austenita em martensita, em um aço com 1%C na temperatura ambiente, 

provoca um aumento de volume de 4,3%)” (MEI e COSTA e SILVA, 2006). 

Existem alguns procedimentos utilizados com a finalidade de eliminar a austenita 

retida, os principais são: Aplicação de vários revenimentos, chegando a quatro para o caso dos 

aços rápidos e em algumas situações o tratamento sub-zero associado ao revenido. Uma 

recomendação importante em termos de redução da porcentagem de austenita retida nos aços, 

é a realização do sub zero logo após a tempera, caso contrário pode ocorrer a “estabilização” 

da austenita, reduzindo a eficácia do tratamento. 

 

Tratamento Sub-Zero 

 

Esse tratamento é feito através do resfriamento com misturas líquidas ou nitrogênio 

líquido em temperaturas criogênicas. Sabe-se que na medida em que se reduz a temperatura, a 

transformação de austenita para martensita progride. Em geral quanto maior a porcentagem de 

carbono em solução solida durante a austenitização, maior a quantidade de austenita retida 

após a tempera, vide figura 11 para aços carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jan Vatavuk (2009) 

 

Aços ferramenta, em particular os que possuem um alto teor de carbono, são de 

forma frequente submetidos ao tratamento sub-zero. A maior vantagem desse tratamento é o 

aumento da estabilidade térmica e em alguns casos melhora da resistência ao desgaste. 

Figura 11 - Efeito do teor de carbono na porcentagem de austenita 

retida. 
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2.5.3 Revenimento 

 

A dureza e a fragilidade são características da martensita. A peça temperada perde 

dureza após o tratamento de revenimento, no entanto, essa redução provoca um aumento da 

resistência ao impacto. O revenimento consiste em aquecer o material anteriormente 

temperado e logo em sequência resfria-lo. O aquecimento da peça deve ser uniforme e o 

tempo de permanência em temperatura suficiente para garantir as propriedades desejadas.  As 

temperaturas de revenido ficam abaixo da A1 (vide figura 7), sendo dependente do aço 

tratado, dos níveis de tenacidade e dureza necessários a aplicação.  

O revenimento é parte imprescindível no processo de preparação de um material, por 

isso, ao dizer que uma peça está temperada, presume-se que já está devidamente revenida. 

Para se atingir valores adequados de resistência mecânica e tenacidade, deve-se, logo 

após a têmpera, proceder ao revenimento. 

 

2.5.4 Nitretação 

 

Pode-se definir a nitretação como um processo termoquímico de difusão de 

nitrogênio na liga ferrosa para modificar as propriedades de superfície. A nitretação é 

realizada no campo ferrítico do diagrama de fases Fe-N, ou seja, neste caso abaixo de 590 °C 

e pode ser realizada mediante três tecnologias: gás, líquida ou plasma. É um processo ao qual 

se associa uma redução do coeficiente de atrito e melhora da resistência ao desgaste. 

O processo de nitretação envolve um complexo conjunto de fenômenos na interface 

sólido-plasma, ou sólido-gás, ou sólido-líquido, que dão origem às diferentes fases de nitretos 

de ferro formando camadas na superfície. Em função dos parâmetros de processo utilizados, a 

nitretação pode produzir duas camadas, ou zonas superficiais distintas: uma camada externa, 

constituída de uma, ou duas fases de nitretos de ferro – ferro ᵞ´ Fe4N e ou ferro Ɛ Fe2-3N e 

outros nitretos formados com os elementos de liga presentes.  Essa camada mais externa é 

denominada de “camada de compostos”, ou “camada branca” devido se apresentar com a 

coloração branca quando observada por microscopia ótica depois de superfície 

adequadamente preparada no laboratório metalográfico e atacada com reagente químico 

(“nital” 3 a 5% – ácido nítrico diluído em álcool). Abaixo da camada de compostos tem-se a 

camada formada pela difusão de nitrogênio no aço e denominada zona de difusão, ou 

simplesmente, “camada de difusão”.   
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O processo de nitretação é utilizado para melhorar as propriedades de superfícies, 

tais como incrementar a dureza, reduzir o coeficiente de atrito, aumentar a resistência à 

corrosão (atribuição da camada branca), melhorar a resistência à fadiga de alto ciclo e alterar 

o quadro de tensões de superfície para compressiva (atribuição da camada de difusão). E para 

muitas aplicações industriais, tendo em vista incrementar a resistência à corrosão obtida pela 

camada branca, promover uma oxidação adicional de espessura entre 0,001 a 0,003 mm. 

A título de exemplo a tabela 10 apresenta os três processos de nitretação e suas 

respectivas fontes de nitrogênio. 

 

Tabela 10 - Os três processos de nitretação e suas respectivas fontes de nitrogênio 

Processo Meio Nitretante Observações 

Líquida 
Líquido (sal fundido – 

Na(K)CN + Na(K)CNO 
Ciclo Curto (<= 3hs) 

Gás 

Gás Amônia NH3 

(dissociação catalítica) + 

CH4, ou C02 

Ciclos curto (< 30 hs), ou 

longos (30-100 hs). Com, 

ou Sem Controle Potencial 

Nitrogênio) 

Plasma 
Gases N2, H2 + CH4, ou 

CO2 

Ciclos curtos (<12 hs) e 

longos (12 – 30 hs) 

Fonte: site, www.isoflama.com.br (2018) 

 

A técnica da nitretação a plasma, ou iônica por plasma, foi patenteada por J.J.Egan 

em 1931, EUA, e por Berghaus, em 1932, Suíça. Essa técnica recebe denominações diversas, 

tais como nitretação iônica (íon “nitriding”, “nitriding ionic”, “ionitriding”), nitretação em 

descarga luminescente (“glow discharge nitriding”), ou nitretação por plasma (“plasma 

nitriding”, “nitriding in plasma”), e, ou, mais recentemente, nitretação por plasma pulsado 

(“pulsed plasma nitriding”).  São variações de nomes para o transporte do nitrogênio atômico 

e todos com o mesmo resultado final, mas com impactantes e diferentes efeitos. 

A vantagem da nitretação em relação a outros tratamentos termoquímicos, e a sua 

baixa temperatura de processo, dentro do campo da estabilidade da ferrita, evitando assim a 

elevada variação de forma e volume dos tratamentos conduzidos no campo ɣ, como a 

cementação, carbonitretação e boretação.  

Neste estudo se fará uso apenas da nitretação gasosa de baixa pressão que consiste 

em acrescentar nitrogênio na face da peça, em sua área superficial, a temperaturas entre 450ºC 

e 590ºC.  

 

 

http://www.isoflama.com.br/
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2.5.5 Processo PVD 

 

A deposição física de vapor ou PVD (Physical Vapor Deposition) se baseia na 

formação de filmes pelo transporte dos elementos formadores na forma atômica, molecular ou 

iônica até a superfície em tratamento. A obtenção dos elementos ocorre a partir de fontes 

sólidas, liquidas ou gasosas (OERLIKON BALZERS, 2016). O material sólido – metais como 

cromo, alumínio e titânio de alta pureza – é evaporado termicamente ou por uso de processos 

e pode também ser utilizado um gás reativo (𝑁2, 𝐶𝐻4, 𝑂2), que forma um composto com o 

vapor metálico que se deposita na superfície em tratamento na forma de um filme muito fino e 

altamente aderente. 

O processamento de PVD é feito sob alto vácuo e temperaturas que variam entre 

150ºC e 500ºC. Para se obter uma espessura de revestimento uniforme, as peças devem girar a 

uma velocidade constante durante o processo. 

Segundo Oerlikon Balzers (2.016) processos de deposição física de vapor baseados 

no plasma pode ser classificados de acordo com o meio de ionização utilizado, fonte dos 

elementos depositados e método de deposição, entre outros. 

A criação da Gerätebauanstalt Oerlikon Balzers deu-se em 1946, engajada em lentes 

oftalmológicas observando as proteções solares e os antirreflexos, além de desenvolver lentes 

de máquinas, filtros óticos, refletores, no campo da eletrônica desenvolveu películas finas. Em 

1977, tem início a deposição do TiN por PVD em ferramentas de conformação, cuja resposta 

em termos de vida útil motivou sua comercialização no ano seguinte. 

No Brasil a utilização do processo PVD se deu de maneira mais consistente pela 

empresa Brasimet em meados da década de oitenta, tendo naquela ocasião recebido o nome 

comercial de Durotin.  Naquela época os custos deste processo eram tão elevados a ponto de 

não terem obtido grande repercussão na indústria metal mecânica. Foi a partir de meados da 

década de noventa e início dos anos dois mil que esta tecnologia teve uma implantação 

nacional mais expressiva pelas empresas Sandvik Coromant para revestir seus insertos de 

metal duro (WC-Co) e Mahle Divisão de anéis de pistão, para melhora do desempenho de 

anéis de alguns motores Diesel de elevado desempenho. 

 

Processo Duplex 

 

O processo duplex corresponde à aplicação de duas tecnologias, a nitretação seguida 

da aplicação de revestimento pelo processo PVD. A nitretação promove a entrada do 
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nitrogênio na peça pelo processo de difusão, tendo como consequência o endurecimento da 

superfície pela precipitação nanometrica de nitretos que irão depender dos elementos de liga 

da liga ferrosa. Neste caso deve-se evitar a formação da camada branca para garantir uma boa 

adesão do revestimento de dureza extremamente elevada aplicado na próxima etapa pelo 

processo PVD.  

Com esta técnica se reduz o gradiente de dureza entre o revestimento e a matriz 

ferrosa, pois a camada de difusão possui dureza bem mais elevada do que a martensita 

revenida do aço.  

 

Requisitos para Resistência em um Revestimento Duplex 

 

A vida útil e desempenho das ferramentas com tratamento duplex dependem 

principalmente de propriedades mecânicas e resistência adesiva do revestimento e substrato. 

A adesão ao substrato, alta microdureza e ser quimicamente inerte são fatores primários para 

garantir a resistência e a adesividade, são fatores secundários; possuir uma estrutura cristalina 

refinada, tensões residuais compressivas, ausência de trincas e superfície com baixa 

rugosidade. 

Caso as propriedades citadas não sejam suficientes para o sistema ocorrerão falhas 

do revestimento gerando trincas na sua superfície. 

 

Principais Problemas em Estampagem 

 

A infindável necessidade de maior produtividade em um menor espaço de tempo, 

acarreta problemas no ramo da estampagem, gera uma incansável busca de soluções 

imediatas, que normalmente não resolvem o problema completamente. A identificação do 

problema é o primordial para a resolução, ou seja, é preciso observar em qual momento a 

falha acontece. É necessário acabar com o problema e não apenas amenizá-lo. 

Os erros na estampagem podem surgir de diversas áreas do processo, pode ser uma 

falha de projeção, erros de punção ou na concepção da matriz geométrica e a reparação 

garante uma produtividade eficiente, no entanto, se for tratado paliativamente, podem 

ressurgir agravando ainda mais o que inicialmente poderia ter sido findado.  

A escolha do aço é a responsável por grande parte dos problemas na indústria, é 

imprescindível, especificar quais materiais serão utilizados na operação, assim como, é 

importante entender sua finalidade, para que durante o processo os atributos que se esperam 
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alcançar sejam bem definidos.   

Muitas vezes, a falta de detalhe nas predefinições ocasiona erros graves, é importante 

destacar todas as características no início do desenvolvimento, para assim submeter o aço 

adequado ao tipo de tratamento térmico apropriado, não dá para trabalhar identificando 

apenas a dureza. E para isso faz-se necessário, aprofundar o conhecimento do aço e sua 

microestrutura através de análises, esse procedimento evita uma infinidade de erros e falhas 

que implicarão no resultado da produtividade. Ao submeter a peça a um revestimento PVD a 

estrutura cristalina poderá sofrer alterações, desse modo, o objetivo final não será alcançado 

com êxito. O aço que não é analisado e escolhido de acordo com o ideal para sua finalidade, 

poderá comprometer a sua utilização, ou seja, ele poderá trincar, ceder, expandir, ou possuir a 

dureza inferior ao necessário, poderá empenar, estirar, e por fim, comprometendo todo o 

processo.  

Ao que tudo indica, os erros mencionados, causarão falhas mecânicas ainda maiores 

que necessitarão de uma resolução permanente. 

 

Problemas na Estampagem de Aço Carbono 

 

No momento atual, o foco é adequar as ações para cumprir e acompanhar a 

legislação vigente concernentes a questões ambientais, atentando para reduzir os poluentes 

que atingem a camada de ozônio.  

O grande desafio está em desenvolver peças leves, mas que possuam alta resistência, 

para isso o caminho é a redução das chapas da peça em suas espessuras, o material conhecido 

como AHSS (aços avançados de alta resistência).  

Os ferramentais de estampagem são desenvolvidos com ligas de aço com extrema 

resistência, no entanto, ainda assim, não são capazes de resistir por muito tempo á adesividade 

e a abrasividade da pressão que o processo requer. Sendo assim, as peças passam a apresentar 

deformações, riscos, engripamentos, estiramentos, danos de dimensionais dentre outros, que 

implicam no resultado do produto, gerando prejuízo.  

 

Técnicas podem auxiliar no Rendimento e na Vida Útil do Revestimento 

 

Polimento 

 

Superfície limpas e preparadas são essenciais para receber o recobrimento 
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(MATTOX, 2003). A aplicação do revestimento sobre a superfície de uma matriz deve ser 

precedida de um controle rigoroso em aspectos como limpeza e rugosidade, caso contrário 

não se garante a qualidade das superfícies dos componentes nem tão pouco a vida útil do 

ferramental. 

O polimento de matrizes sempre deve ser feito por profissionais especializados, pois 

ele atuará corrigindo todas as imperfeições nas superfícies de contato dos estampos. Levando 

em conta que a concentração de tensão está nas asperezas, ou seja, uma superfície com alta 

rugosidade concentrará tensão nos picos e com isso teremos os acontecimentos indesejáveis 

durante a produção como: engripamentos causados por aderência do material na matriz ou 

pelo material da matriz que ao longo do tempo foi tirado pelo contato das chapas, 

deformações, trincas e remontes porque o material não escoou com a velocidade e quantidade 

necessária. 

Um revestimento PVD considerado de alta qualidade consiste em uma rugosidade 

superficial inferior a 0,04mm possuindo uma polidez eficiente de acordo com o que se 

apresenta na figura 12 a seguir. 

 

Figura 12 - Comparação feita antes e depois da intervenção de polimento 

 
Fonte: Balzers (2016) 

 

2.6 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O material de utilização consagrada para fabricação de punções que conformam 

folhas metálicas é o aço para trabalho a frio AISI D6. Sabe-se que a capacidade de produção 

dos equipamentos deve levar em conta manutenção corretiva nos punções de estampagem. 
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Por conta da ineficiência destas ferramentas até 2011 a empresa necessitava trabalhar em três 

turnos para suprir a produção necessária. Tal fato se devia ao problema de defeitos 

provocados nos punções na estampagem de folhas metálicas, como riscos, corpos estranhos 

aderidos, fuligens ou respingos de verniz, tendo como resultado paradas excessivas. A cada 

parada cumpria ao operador lixar o punção, eliminando os riscos, porém deformando o raio e 

o diâmetro interno. Após diversas intervenções os punções eram retirados para polimento, 

afiação e correção do raio o que gerava a perda de produtividade em aproximadamente 2 

horas por turno. Sempre que eram produzidas tampas na cor branca ou cor clara, era 

necessário também retirar os punções para polimento, pois com o procedimento do operador 

ficavam resíduos de pó da lixa e do aço sujando todas as tampas produzidas. Com isso perdia-

se ± 220 horas por mês e ± 8 milhões de tampas da capacidade total, conforme tabela 11. 

 

Tabela 11 - Produção de tampas em três turnos diários com Aço AISI D6 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total Máquina 

capac. realiz. capac. realiz. capac. realiz. capac. realiz. 

384.000 181.200 230.400 159.600 307.200 199.200 921.600 540.000 

Fonte: (Autor, out/2011) 

 

Para a melhora da produtividade na empresa com redução do número de turnos 

necessários para suprir a produção havia a necessidade em se aumentar de forma substancial a 

resistência a formação de danos na superfície  dos punções. Para tanto decidiu-se adotar como 

solução a confecção dos punções em material produzido por técnica de fabricação mais 

moderna, associado ao que ao que há de mais novo na engenharia de superfície, o tratamento 

duplex (nitretação seguida de deposição de filme de elevada dureza pelo processo PVD). 

Os materiais empregados na fabricação dos punções correspondem aos aços 

ferramenta AISI D6 e o aço S790 Microclean®.  

O aço AISI D6 é fabricado pela metalurgia convencional, partindo-se de um lingote 

submetido a forjamento. Este material é fornecido pela usina no estado recozido, com uma 

microestrutura composta por matriz ferrosa ferritica com carbonetos primários e de 

recozimento.  

O aço S790 Microclean®, é produzido pela técnica de metalurgia do pó, a partir de 

pó metálico produzido por atomização seguido de resfriamento extremamente rápido, o que 

produz uma estrutura solidificada extremamente fina, com distancias de segregação muitas 
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vezes submicrometricas. Uma determinada quantidade deste pó é compactada e inserida em 

uma pré forma encapsulada em chapa de aço, submetida na sequência ao processo HIP (hot 

isostatic pressing), que consiste em um processo de sinterização no estado sólido em um 

ambiente de alta pressão para fechamento total dos poros. A sinterização em estado sólido 

garante pouco crescimento dos carbonetos, fazendo com que a microestrutura do material seja 

extremamente refinada e bem distribuída. Este material é fornecido pela usina no estado 

recozido, com uma microestrutura composta por matriz ferrosa ferritica com carbonetos finos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TÉCNICA EXPERIMENTAL 

 

Para uma boa avaliação da proposta de melhora de desempenho dos punções decidiu-

se estabelecer uma comparação direta entre o aço AISI D6 com a liga especial, o aço aço 

S790 Microclean® com tratamento duplex. 

O aço AISI D6 é fabricado pela metalurgia convencional, partindo-se de um lingote 

submetido a forjamento. Este material é fornecido pela usina no estado recozido, com uma 

microestrutura composta por matriz ferrosa ferritica com carbonetos primários e de 

recozimento. A análise química do aço AISI D6 conforme certificado do fabricante esta 

apresentada na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Composição Química (% em peso) 

C Cr W V 

2,10 11,5 0,70 0,15 

 

A análise química do aço S790 Microclean® conforme certificado do fabricante esta 

apresentada na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Composição Química (% em peso) 

Composição Química (Peso %) 

C Si Mn Cr Mo V W 

1,29 0,60 0,30 4,20 5,00 3,00 6,30 

 

As dimensões dos corpos de prova empregados neste estudo respeitaram os valores 

utilizados pela empresa na estampagem de folhas metálicas. Os materiais estudados foram 

previamente usinados em torno mecânico convencional marca ROMI e modelo NTS-410, 

com dimensões conforme figura 13. 
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Figura 13 - Corpos de prova preparados para tratamentos térmicos. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os corpos de prova foram submetidos ao tratamento térmico de têmpera e revenido, 

respeitando os ciclos propostos pelos respectivos fabricantes. A tabela 14 reúne as 

temperaturas empregadas nestes tratamentos. 

 

Tratamentos Térmicos 

 

Tabela 14 - Tratamentos térmicos de têmpera e revenido 

Material Têmpera Revenido 

AISI D6 950°C ~ 970°C 1 X 230°C 

S 790 1.030°C~1.050°C 3 X 520°C 

Fonte: Autor (2018) 

 

Foram tratados 3 corpos de prova do material AISI D6 e oito para a liga S790 

Microclean®. O maior número de corpos de prova da última foi necessário, pois neste 

material foram também empregados o tratamento de nitretação e aplicação de revestimento 

pelo processo PVD (Physical Vapor Deposition). Para a aplicação da camada pelo processo 

PVD a matéria prima passou pela seguinte sequência: têmpera+revenimento, nitretação, 

microjateamento, polimento e camada de PVD, quantidade adequada para submeter a todos os 

processos determinados. 

O detalhamento dos tratamentos térmicos: 
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Têmpera do Aço AISI D6: 

 

Inicia a operação fazendo vácuo, purga com gás nitrogênio e aquecimento do aço até 

temperatura intermediária de 600 – 700°C; 

Aquecimento até temperatura de austenitização (950°C ~ 970°C); 

A etapa final consistiu de resfriamento com gás nitrogênio pressurizado até 

temperatura da ordem 100°C. 

 

Têmpera do Aço S790 

 

Inicia a operação fazendo vácuo, purga com gás nitrogênio e aquecimento do aço até 

temperatura intermediária de 550°C – 600°C; 

Aquecimento até temperatura de austenitização (1030ºC ~ 1050°C). 

A etapa final consiste de resfriamento com gás nitrogênio pressurizado até 

temperatura da ordem 100°C. 

 

Revenimento AISI D6 

 

As ferramentas e os corpos de prova foram revenidos imediatamente após a têmpera, 

tão logo atingiram 60°C, o revenimento foi feito numa temperatura de 230°C por 100 minutos 

no mesmo forno, a fim de aliviar as tensões contidas no material devido ao resfriamento 

brusco. 

 

Revenimento Aço S790 Microclean® 

 

As ferramentas e os corpos de prova foram revenidos imediatamente após a têmpera, 

tão logo atingiram 60°C, o aquecimento para revenimento foi feito lentamente até atingir a 

temperatura de 520°C ficando por 120 minutos no mesmo forno, a fim de aliviar as tensões 

contidas no material devido ao resfriamento brusco. Neste material foram feitos três 

revenimentos de 520ºC. 
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Nitretação a Baixa Pressão Aço S790 Microclean® 

 

A nitretação a baixa pressão é um tratamento termoquímico e foi realizado com a 

temperatura de 450°C. 

Em primeiro lugar é feito a pré oxidação do aço e a redução do ferro com amônia. 

A dissociação térmica da amônia, esta reação produz nitrogênio atômico apto para 

entrar na rede metálica. 

A baixa pressão de gás durante o processo de nitretação permitiu o controle da micro 

estrutura da camada nitretada com isso fica fácil controlar a profundidade da camada branca 

em função da aplicação. 

 

Microjateamento Aço S790 Microclean® 

 

Feito com nanoesferas durante 1 hora. 

 

Processo Duplex (PVD) - Aço S790 Microclean® 

 

O processo duplex alia as tecnologias de nitretação a baixa pressão, microjateamento 

e revestimento PVD. 

O processamento de PVD foi feito sob alto vácuo e temperatura de 450°C. Para se 

obter a espessura de revestimento uniforme com 0,003mm, as peças giraram a uma velocidade 

constante durante o processo. A composição química utilizada foi AlCrN (nitreto de cromo e 

alumínio) e o tempo de duração do processo foi de 2h. 

 

Metalografia 

 

Após os tratamentos térmicos e revestimento as peças foram fracionadas em 4 partes 

iguais, conforme representado na figura 14, através de eletroerosão a fio, marca Engespark e 

modelo EDM 600, com fio de corte de 0,2mm. 
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Fonte: Autor (2018) 

 

As amostras foram posicionadas para observação da microestrutura em corte 

transversal e longitudinal, conforme pode ser visto na figura 15. 

 

Figura 15 - Identificação do posicionamento das amostras para análises 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os corpos de prova foram embutidos em resina sintética com uma prensa com 

aquecimento (embutidora), marca Panambra e modelo Tempo Press 2, como mostra a figura 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Fracionamento dos corpos de prova para analise metalográfica. 
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Figura 16 - Prensa com aquecimento (embutidora) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Após embutimento as amostras foram submetidas à lixamento manual com discos de 

lixa de granulação 100, 320, 400, 600 e 1200, subsequentemente. Entre cada troca dos discos 

de lixa foi obedecido a mudança de direção do corpo de prova para uma melhor qualidade de 

superfície para análise. É recomendável que a cada troca de lixa o corpo de prova seja 

rotacionado 90° em relação à direção de lixamento anterior, como mostra a figura 17. 

 

Figura 17 - Direções de lixamento dos corpos de prova embutidos 

  
Fonte: Autor (2018) 

 

Após o processo de lixamento as amostras foram polidas com disco de polimento e 
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alumina (Al2O3) com granulação de 0,3µm e álcool etílico para lubrificação, com movimentos 

circulares contínuos próximos à periferia do disco, no sentido anti-horário (contrário ao 

sentido de giro do disco de polimento). 

A figura 18 apresenta a lixadeira/politriz usada nesta etapa de preparação. 

 

Figura 18 – Lixadeira/Politriz manual com rotação de 300rpm e/ou 600rpm 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Após o polimento as amostras do material AISI D6 foram submetidas à um ataque 

químico com Marble’s (10g CuSO4 + 50ml HCl + 50ml H2O destilada) à temperatura 

ambiente por 5 segundos, sob leve agitação. As amostras do material S790 foram submetidas 

à um ataque químico com Nital 3% (3ml ácido nítrico HNO3 + 97ml álcool isopropílico 96% 

P.A.) à temperatura ambiente por 15 segundos sob leve agitação. A interrupção do ataque se 

deu em água corrente seguida de imersão das amostras em álcool isopropílico (96% P.A.). A 

secagem dos corpos de prova se deu a quente com auxílio de algodão seco. 

 

Microscopia óptica (M.O.) 

 

A análise microscópica foi realizada em um microscópio óptico de luz transmitida, 

marca Olympus, modelo GX51, como mostra a figura 19. Foi escolhido uma lente objetiva 

com ampliação de 100x (escala 20 μm) para captura das imagens. 
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Figura 19 – Microscópio óptico Olympus GX51 

 
Fonte: site, www.olympus-ims.com (2018) 

 

Ensaio de Dureza 

 

Os corpos de prova foram acoplados a um microdurômetro, marca Shimadzu e 

modelo HMV-2000, equipado com lentes objetivas com ampliação de 50x e 100x, conforme 

apresentado na figura 20. 
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Figura 20 - Microdurometro Shimadzu HMV-2000 

 
Fonte: site, www.shimadzu.com.br (2018) 

 

As áreas de ensaio foram selecionadas através das lentes objetivas para representar 

toda a extensão do corpo de prova. Foram executadas 3 medições em cada corpo de prova e as 

médias calculadas serão apresentados no próximo capítulo. 

Foi utilizado uma carga de 100g e um tempo de atuação do penetrador de 10s. A área 

de penetração foi dimensionada com lente objetiva de 100x e a escala de medição definida foi 

a escala Vickers (HV). 



54 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

AISI D6 

 

Os resultados da analise metalográfica da liga AISI D6 estão apresentados nas 

figuras 21 a 23. A figura 21 corresponde a microestrutura do material como recebido, que 

compreende ao tratamento térmico de recozimento. 

 

Figura 21 - Microestrutura constituída por uma matriz ferritica contendo carbonetos primários 

grosseiros (seta vertical) e carbonetos de recozimento (seta horizontal). Ataque Marble. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

De uma maneira geral os carbonetos de recozimento são oriundos de reação de 

estado sólido, o que limita sobremaneira seu crescimento, resultando em carbonetos finos. Os 

carbonetos primários são formados diretamente a partir do liquido, ou a partir da 

transformação do liquido em mais de uma fase de forma cooperativa ou não. Estes carbonetos 

apresentam tamanho grande, sendo, portanto de fácil identificação. 

Após o tratamento de tempera, em função da temperatura de austenitização ocorre 

uma dissolução de parte dos carbonetos, principalmente aqueles formados no recozimento, 

reduzindo a quantidade de carbonetos finos da microestrutura. A figura 22 apresenta esta 
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microestrutura. 

Figura 22 - Microestrutura constituída por martensita, carbonetos primários e carbonetos 

secundários não dissolvidos. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os carbonetos primários são melhor visualizados em relação a estrutura recozida em 

função da dissolução de parte dos carbonetos de recozimento. A austenita retida deve estar 

presente, porém de difícil visualização nesta micrografia. 

Após o tratamento de revenimento, percebe-se um ataque mais intenso da matriz, 

vide figura 23. 
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Figura 23 - Microestrutura constituída de martensita revenida, carbonetos primários e 

carbonetos de recozimento não dissolvidos. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Matriz de martensita revenida com carbonetos finos e primários ainda mais 

evidenciados. 

 

S790 Microclean® 

 

Os resultados da análise metalográfica da liga S790 Microclean® estão apresentados 

nas figuras 24 a 28. A figura 24 corresponde a microestrutura do material como recebido, que 

compreende ao tratamento térmico de recozimento.  
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Figura 24 - Matriz ferritica com presença de fina dispersão de carbonetos. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 Após o tratamento térmico de tempera, em função da temperatura de austenitização 

ocorre uma dissolução de parte dos carbonetos, principalmente aqueles formados no 

recozimento, reduzindo a quantidade de carbonetos finos da microestrutura, conforme pode 

ser visto na figura 25. 
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Figura 25 - Microestrutura constituída por matriz martensitica e carbonetos finos, em menor 

quantidade que no estado recozido. Percebe-se grãos marcados da austenita que precedeu a 

formação da martensita (vide setas). (Ataque nital 2 %) 

 
  Fonte: Autor (2018)  

 

Após a realização da sequência de revenidos (figuras 26, 27 e 28), percebe-se um 

escurecimento crescente da matriz, visto que se realizou ataque químico isócrono. A 

dimensão dos carbonetos que precipitam durante o revenimento é nanomêtrica, não sendo 

possível sua visualização por microscopia ótica, porem seu efeito global corresponde a um 

ataque mais intenso, este sim perceptível com esta técnica experimental. 
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Figura 26 - Microestrutura constituída por martensita revenida e carbonetos finos.                   

1° revenimento. (Ataque nital 2 %) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 27 - Microestrutura constituída por martensita revenida e carbonetos finos.                        

2° revenimento. (Ataque nital 2 %) 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 28 - Microestrutura constituída por martensita revenida e carbonetos finos.                        

3° revenimento. (Ataque nital 2 %) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A figura 29 corresponde a microestrutura junto a superfície após a nitretação e 

deposição de revestimento pelo processo PVD. 
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Figura 29 - Camada nitretada (zona de difusão) e metal de base. (Ataque nital 2 %) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A figura 30 corresponde a mesma região da figura 29, porém observada com maior 

ampliação, possibilitando a observação do revestimento. 

 

Material base 

Camada de 

nitretação 
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Figura 30 - Camada depositada sobre a região nitretada. (Ataque nital 2 %) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O exame da figura 30 permite se inferir a espessura da camada depositada da ordem 

de 3 a 4 μm. 

 

4.2 ENSAIO DE DUREZA 

 

AISI D6 

 

Valores de microdureza estão apresentados na tabela 15. As impressões realizadas 

sobre os carbonetos primários servem como indicativo da superioridade de sua dureza em 

relação a matriz, com o maior valor para o caso do carboneto na matriz martensica. A menor 

dureza corresponde a matriz ferritica.  

 

 

Camada de 

PVD 
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Tabela 15 – Resultados dos ensaios de dureza sobre o material AISI D6 

Carboneto de Cr Matriz Carboneto de Cr Matriz

Material Base 1257,0 318,7 76,7 32,0

Tempera 1682,3 996,4 NC 68,9

Tempera + Revenimento 1335,0 879,0 76,3 66,4

AISI D6
HV HRC

 
Fonte: Autor (2018) 

 

As impressões realizadas sobre os carbonetos primários servem como indicativo da 

superioridade de sua dureza em relação a matriz, com o maior valor para o caso do carboneto 

na matriz martensica. A menor dureza corresponde a matriz ferritica seguida da martensita 

revenida. 

 

S790 Microclean® 

 

Na tabela 16 resultados para o aço S790 Microclean®. 

 

Tabela 16 - Resultados dos ensaios de dureza sobre o material S790 Microclean® 

S790 HV HRC

Material Recozido 286,0 28,0

Tempera 897,0 66,8

Tempera + 1° Revenimento 1054,7 70,8

Tempera + 2° Revenimento 989,3 68,7

Tempera + 3° Revenimento 1129,0 72,9  
Fonte: Autor (2018) 

 

Neste material se percebe durezas superiores após a aplicação do revenimento, o que 

corresponde ao fenômeno de endurecimento secundário desta liga, graças a elevada 

porcentagem de elementos de liga como W, Mo e V. 

 

4.3 RESULTADOS 

  

Após a realização dos testes comparativos em linha de produção que compreende 

condições de solicitação mecânica e tribologica similar para os dois materiais, os resultados 

podem ser vistos na tabela 17. 

O punção de S790 Microclean® se mostrou eficaz para o objetivo pretendido, 

reduzindo o desperdício de produção que era de ± 10 horas em um período de 24 horas, para ± 

1 hora em um período de 16 horas e o número de peças defeituosas que era 0,3% da produção 
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(± 1.600) para 0,1% (±620), a manutenção preventiva dos punções passou de bimestral para 

semestral e a mão de obra para classificação dos produtos não conforme também foi reduzida 

em torno de 38%. Na tabela 11, como mostrado anteriormente podemos observar a perda de ~ 

40% de produtividade, em dois turnos, com o aço AISI D6. 

 

Tabela 17 - Produção de tampas em dois turnos diários com Aço S790 Microclean® 

Turno 1 Turno 2 Total Máquina 

Capacidade realizado Capacidade realizado Capacidade realizado 

384.000 382.800 230.400 229.792 614.400 612.592 

Fonte: Autor (2018) 

 

Pode-se observar mediante os resultados apresentados na tabela 18, que o material 

proposto com a aplicação do tratamento duplex apresentou desempenho  três vezes superior 

em relação a liga de utilização consagrada nesta aplicação. Este comportamento guarda 

relação direta com a microestrutura de carbonetos primários muito finos e bem distribuídos 

decorrente do processo de fabricação do S790 Microclean® (processo HIP), aliado ao 

revestimento de AlCrN (nitreto de cromo alumínio) extremamente duro depositado sobre a 

camada nitretada, região esta com dureza superior à da matriz. Este conjunto de características 

metalúrgicas permite em geral grandes incrementos em termos de resistência ao desgaste e 

redução do coeficiente de atrito de componentes, e no caso da fabricação de tampas metálicas 

para potes de vidro, foi adotado de forma plena em sua linha de produção. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O punção de S790 Microclean® se mostrou eficaz para o objetivo pretendido. 

1 - Os tratamentos de têmpera e revenimento empregados nestes aços resultaram em 

microestruturas compatíveis aos aços estudados, a saber: 

AISI D6 - martensita revenida carbonetos primários e de recozimento não 

dissolvidos com dureza de matriz da ordem de 880 HV. 

S790 Microclean® - martensita revenida com distribuição homogênea e fina de 

carbonetos primários e de recozimento com dureza media da ordem de 1100 HV. 

2 - A espessura da camada nitretada no S790 Microclean® ficou por volta de 24 μm 

com camada de AlCrN entre 3 a 4 μm.  

3 – O rendimento em termos de processo produtivo passou de 160.000 tampas/dia 

com o AISI D6, para 230.000 tampas/dia com o S790 Microclean® nitretado e revestido com 

AlCrN (processo Duplex). 

4 – O processo produtivo adotou em todas as suas linhas o S790 Microclean® 

submetido ao processo Duplex. 
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